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  السادة املدراء العامون
  ورؤساء مؤسسات العمل العربي املشرتك

  معايل الدكتور طالل أبو غزالة
  رئيس مؤسسة طالل أبو غزالة العاملية  

  السيدات والسادة،
في ال.�ا�ة أن أل قي +*( م��دًا في إ#ار اج �اعات ل��ة ��ع�ني 

ال ��ــــ0; العل�ا للع�ل الع	8ي ال�7ــــ 	ك ال��عق�ة في دورتها ال2��ــــ0/ 
)، واســـــــــ�F@ا لي أن أرحD +�عالي ال�� @ر #الل أب@ غ<الة ال�= 50(

فNــارًا أح	ص على ال فــاعــل مع�ــا في أع�ــال هــ�ه الــ�ورة ل�7ـــــــــــار��ــا 
ض +الع�ل @ �هلل ت�اR	= نقاشــــــاع�ال�ا وتُ ومق 	حات تOــــــD في ج@ه	 أ

��ا ال �ف@ت�ي تق��( ال7ـــــــــ*	 لل�� @ر  �مًا.الع	8ي ال�7ـــــــــ 	ك ودفعه قُ 
�ة للعل@م وال �N@ل@ج�ا  كاد���ة الع	8 �اع0ل ع.� الغفار رئ�] األ إســـــــــ
وال�قل الFb	= ال�a أصـــ	 على اســـ _ـــاف �ا في ه�ا الOـــ	ح األكاد��ي 

 .	0.Nال  

ه�ه الل��ة ال�@ق	ة على لآخ	 دورة في ا ق�ااتف+وأود ال ��0	 ه�ا 
االج �اع م	ت0/ في ال�ـــ�ة ح	صـــًا على تع<�< ال ��ـــ0; وال @اصـــل ب0/ 

  مfس�ات الع�ل الع	8ي ال�7 	ك.

  السيدات والسادة، 

ی� اب�ي شـــــــع@ر �� <ج �gه األمل +ال0F	ة، bgال	غ( م/ ب	�; األمل   
إ#الق ح�الت  +ع� ال��ی� ال�= یل@ح في اآلف; في م�ـــــــــ هل ه�ا العام

��ة لل ل�lح في الع�ی� م/ دول العال(، إال أن ال�ائFة م�ـــــــــ �	ة في #و 
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ولق� رأی�ا ســـــ@�ًا ��m عادت ال�ول إلى ل م�ا#; العال(، �ال ف7ـــــي في 
�	، وحp	 ال�ــف	 إث	 ات�ــاع نnاق Fة م7ــ�دة �ال�Fاءات صــ	ض إج	ف

ه ال�@جه الRان�ة م/ اإلصــــــــــا+ات +الف0	وس.. إن ال� ا+ع ل n@رات ه�
ال�� �ة ثارها آأن نهای ها ل/ تN@ن ســـــــــ	�عة، و8أن  األزمة ی�رك �ق�0اً 

  س pل حاض	ة ل��@ات ع�ی�ة لألسف.

Rقل +ال�7ـــــــــ*الت، وال�= زادت عل�ه ه�ه إن ال@ضـــــــــع الع	8ي ال�ُ   
مة أ}bاء إضـــا�gة �ف	ض عل�0ا أكR	 م/ أ= وقz م_ـــى م_ـــاعفة ز األ 

 ) F� ا�اف، �	ا+ة م ع�دة األ#�عل�0ا ت	�0< اه �ام�ا جه@دنا ل@ضع اس 
.. ولعلN( ت ��	ون ج��عًا ق	ارانا خالل اج �اع ه�ه على م@اضـــ�ع +ع�0ها

 20/6/2019) ال ي عقـــ�ت في ب0	وت ی@م 48الل��ـــة في دورتهـــا (
ب �Fی� ثالث ق_ـــا�ا أســـاســـ�ة للع�ل ســـ@�ًا عل0ها وهي: ر�ادة األع�ال، 

  وال F@ل ال	ق�ي. ،ال ���ة ال�� �امة

 ال F@ل ال	ق�ي ��F@ر أســاســي له�ه ال�ورة@ع إن اخ �ارنا ل�@ضــ
الFاســــــــ�ة في الFاضــــــــ	 وال��ــــــــ ق.ل.. في  +أه�0 هنا+ع م/ ق�اعات�ا 

م/  القلDاألم/.. إن ال �N@ل@ج�ا ال	ق��ة تقع في و االق Oاد وال��اسة، 
ال��ــاف�ـــــــــــة العــال��ــة على ق�ــة ال�pــام الــ�ولي ب0/ ال@ال�ــات ال� Fــ�ة 
والOـــ0/.. والق_ـــا�ا ال� علقة بها، ســـ@اء �g�ا ی عل; +الO2ـــ@صـــ�ة أو 

ال�� �عي في م@اجهة م@جات ال F	�� وال7ــائعات، هي  /صــ�انة األم
ق_ــــا�ا مFل ج�ل على م�ــــ @a العال( �له.. أما م*ان ها في االق Oــــاد 

�z في حاجة إلى ب�ان.. إن ش	�ات ال �N@ل@ج�ا ال	ق��ة، +�ا ال��ی� فل�
في ذل� ال��Oــات االج �ا}�ة وال 	ف0ه�ة، خ	جz �	ا+ح وح�0 تق	�bًا م/ 

ــا و8ــاء �@رونــا على ال�*@ث  في عــام ال�ــائFــة.. وذلــ� +عــ� أن أج.	ن
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.	�/ على اســــــــ �2ام تn.�قات ال �N@ل@ج�ا وج�نا أنف�ــــــــ�ا م�ُ و ب0@ت�ا.. 
ة، �ف�ا الFل@ل ال ي ت �Fها لل عامل مع األزمة الOـــــــــFال	ق��ة واك 7ـــــــــ

ال bاع� االج �اعي، وس0	  ح 	اموض�ان اس �	ار تعل�( أب�ائ�ا ع/ +ع� وا
  أع�ال�ا دون تع0nل. 

إن تn@�	 اإلم*ان�ات وال.��ة األســـــــــاســـــــــ�ة وال7bـــــــــ	�ة ال� علقة 
ل ب n.�قات ال �N@ل@ج�ا ال	ق��ة ال�2 لفة �* �ـــــــD زخ�ًا وأه��ة ت <ای� �

ی@م.. في م�االت الOــــــــFة وال عل�( وغ0	ها.. وم/ ه�ا؛ فإن الع�ی� م/ 
ال ي ســـــــــ� �ــاولهــا في اج �ــاع�ــا هــ�ا، تع �ــ� على ال �N@ل@ج�ــا األفNــار 

ال الOFـــ	 إلى  ال�Rالســـ.0ل  ىال	ق��ة +7ـــ*ل أســـاســـي، وأشـــ0	 ه�ا عل
مق 	حات ال�	صـــ� الع	8ي ل @ث0; االســـ �ا+ات ال@#��ة، و�ن7ـــاء م�Oـــة 

في عل�(، وال�bادرة +إن7ـــــــــاء جامعة رق��ة ع	�8ة.. إن�ا نF اج ع	�8ة لل 
ت�ف�0 ه�ه األفNار إلى ت@ف0	 ب��ة تF �ة رق��ة.. ال�قام األول، وم/ أجل 

ی�bغي الع�ل على  الع	�8ة تفاوتاً  قnاروه@ م@ضـــــــــ@ع ت7ـــــــــه� �gه األ
في الR@رة ال �N@ل@ج�ة ال	ق��ة ال ي  معال� ه ل �ـــــــــه0ل ان�ماج بل�ان�ا

  وت0	تها +O@رة غ0	 م�.@قة.  ت �ارع

   ضور الكريم،احل
إن�ي اغ �( ه�ه الف	صة لإلشارة إلى االرتbا� ال@ث0; ب0/ م@ض@عي   

ال F@ل ال	ق�ي وأم/ ال�عل@مات.. bgال	غ( م/ الف	ص الهائلة ال ي ت �Fها 
ال �N@ل@ج�ا ال	ق��ة ل @ف0	 ال	خاء االن�اني، إال أنها تف�ح أ�_ًا ثغ	ات 

�� غلها ال��	م@ن واالع�اء ل7/ ح	وب نف��ة وه��ات وم�احات 
غل�� ال	أ= العام وش; وح�ة الOف@ف... دون ت	ك الN 	ون�ة، وح�الت ل 
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���ة في ب�اء ق�رات ..لل�	��ة أث	+ 	0Nا في األم/ وه@ ما �� �عي ال ف�
  ورفع حOان �ا، ح ى ال تN@ن م� �عات�ا م�	حًا له�ه ال�	ائ(. ال�0.	اني

خ امًا، إن�ي على ثقة م/ أن األفNار ال ي س��اق7ها خالل ه�ه    
 7*ل سث	ائها، إال�ورة، وال ي ساه( ال�� @ر #الل أب@ غ<الة م7*@رًا في 

تnلع في ه�ا ال�Oد إلى أم�nلقًا لل2	وج ب @ص�ات ع�ل�ة ب�اءة.. و 
ال ع	ف على مالحpاتN( وم	ئ�اتN( +7أنها.. وأت��ى ل��ع�ا الN	�( ه�ا 

  ف0; وال��اد.ال @ 

 ،،شكرًا لكم
 

 

 

 

 

 


